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Van en voor de afdelingsleden en
alle anderen met een warm hart
voor planten in het algemeen en
succulenten in het bijzonder.
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Contributie: € 15,- per jaar.
gironummer NL25INGB0001914156 tnv ‘Succulenta’ afd.
Nijmegen.
Bijeenkomsten:
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30 precies.

Uitnodiging
Op dinsdag 2 februari
houden we de
jaarvergadering.
Daarna gaat Daniel
ons vertellen over de
schier eindeloze
mogelijkheden van de
website van
Succulenta. Ideeën
voor verdere invulling
zijn welkom!
De agenda voor de
jaarvergadering is als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Begroting 2016
8. Bestuursverkiezing
9. Voortzetting Helicon
10. Jaarprogramma 2016
11. Bijzondere plantenmarkt
12. Noviocactum
13. Rondvraag
14. Sluiting
Ad 8.Onze secretaris Riet Maessen is aftredend maar wel
herkiesbaar. Andere kandidaten voor de functie van secretaris
kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Jaarprogramma 2016
5 jan

Nieuwjaarsborrel bij Johanna

2 febr

Jaarvergadering + Daniël over website

1 maart

Doe-avond :“zaaien” lithops en mamm. hahniana

5 april

Hans Huizing: Lithops, een passie

10 mei!

Mireille : macro quiz

7 juni

Kasbezoek Annemieke van Ling

19 juni

39e Bijzondere Plantenmarkt in het Kolpinghuis

5 juli

Kasbezoek Tonnie/Annie-Lieda

2 aug

Kasbezoek Tonnie/Annie-Lieda

6 sept

planten op naam brengen + traktatie 80 jaar
afd. Nijmegen

4 okt

Wiebe Bosma; “Ethiopië”

1 nov

Zaaiwedstrijd en “zieke plant” meebrengen

6/13 dec

Lezing door een van onze eigen leden

ZAAIWEDSTRIJD
In tegenstelling tot de voorgaande jaren zullen de zaden voor de
zaaiwedstrijd niet in februari uitgedeeld worden maar in de
bijeenkomst op 1 maart. Het betreft onder andere een lithopssoort.
We gaan dan meteen de verschillende zaaimethodes toelichten en
demonstreren.

Lithopszaailingen in een 5,5 cm potje

JAARVERSLAG 2015
Succulenta afdeling Nijmegen
1. Bestuur.
Het bestuur bestond uit de volgende 3 leden:leden:
Theo Heijnsdijk
: voorzitter
Riet Maessen
: secretaris
Johanna Jongekrijg : penningmeester
Rooster van aftreden:
2016 Riet Maessen, secretaris
2017 Theo Heijnsdijk, voorzitter
2018 Johanna Jongekrijg, penningmeester
Bibliothecaris: Lieda Dekker
Redactie Aureool: Theo Heijnsdijk
2. Contributie.
De contributie bedroeg €15,00. Contributie huisgenootleden €7,50.
3. Ledenbestand.
Op 1 januari 2015 telde de afdeling 25 leden, waarvan 1 erelid en 4
huisgenootleden.
George Büchner overleed en Piet Sommers meldde zich af met
ingang van 2016, Daniël Feenstra en Antoon Goossens meldden
zich aan als nieuw lid.
Het jaar werd dus afgesloten met een gelijk aantal leden.
4. Bijeenkomsten.
De bijeenkomsten waren in de eerste helft van het jaar de eerste
dinsdag van de maand in het opleidingscentrum HELICON,
Energieweg 19 te Nijmegen, aanvang 19.30. Na de zomervakantie
konden we niet meer terecht op de Helicon, Energieweg. Gelukkig
vonden we samen met de klimop groep van “Groei en Bloei” op de
andere Helicon opleiding, de VMBO Groen Helicon Nijmegen,

Marga Klompélaan 37 na de zomervakantie een nieuw prima
onderkomen.
De traditionele Nieuwjaarsborrel in JANUARI was bij Riet Maessen
thuis.
Op 3 februari overleed George Büchner, 97 jaar oud. In ons
AUREOOL van april schreef Johanna Jongekrijg een mooi in
memoriam.
Op de jaarvergadering in FEBRUARI werd Johanna Jongekrijg
herkozen als penningmeester. Lieda Dekker en Theo Heijnsdijk
hielden hun functie als respectievelijk bibliothecaris en redacteur
van het “AUREOOL”. Ook gaf Johanna nog een verslag van een reis
naar Mexico samen met o.a. Foppe Brolsma en Riet Maessen in
2008.
In MAART ging Theo Heijnsdijk verder met zijn presentatie
“cactussen en vetplanten van E tot…” Op het einde van deze
avond vertelde Ludwig Bercht nog kort iets over “zaaien”.
In de APRIL bijeenkomst kwam Henk Ruinaard met een lezing
getiteld “bloeitijd in Zuid-West USA”, niet zomaar een reisverslag,
maar met een bijzondere thema-opbouw.
In MEI gingen we naar Huissen, waar Frank Süpplie een kas en
winkel heeft: een bijzondere avond! Ook in mei was ons dagje-uit.
Deze keer naar liefhebbers in België.
In JUNI een plantenpraatavond met een toch een beetje een triest
einde: de laatste avond op deze Helicon opleiding en dus afscheid
nemen van Petra, de conciërge.
En natuurlijk in juni weer onze bijzondere planten-markt in de
Kolping, alweer de 38e !
In JULI kasbezoek bij Thea Giesen op de boerderij in Angeren om
vervolgens in AUGUSTUS op kasbezoek te gaan bij Ton en Sonja
Ramak in Nijmegen.
In SEPTEMBER was dan de eerste bijeenkomst op onze nieuwe
locatie. Het was wat wennen zo de eerste keer, parkeren, lokaal,
zelf koffie zetten en rekening houden met het sleutelbeheer door
de “klimop” groep en de afwezigheid van een conciërge. Zaaisels
en plantenkeuring stonden op het programma.

In OKTOBER kwam Jos Huizer met een reisverslag naar Baja
California.
In NOVEMBER ging Theo Heijnsdijk weer verder met zijn planten van
M tot Z.
Tijs Kierkels gaf in de DECEMBER maand een boeiende lezing over
het verwarrende geslacht Pelargonium en Geranium; een leerzame
avond.
5. Financiën.
Zie hiervoor het financieel verslag van de penningmeester.
6. Slotwoord.
In het begin van het jaar moesten we afscheid nemen van ons
oudste lid, 97 jaar oud en al lid van onze afdeling sinds 1976.
Aan het einde van het jaar hebben we ook afscheid genomen, een
afscheid van een heel andere orde: namelijk van ons afdelingsblad
het AUREOOL. Theo schreef in dit laatste nummer een overzicht
hoe het zo allemaal begonnen is en met een dankwoord aan allen
die een actieve bijdrage hebben geleverd. We gaan verder met
NOVIOCACTUM, onze nieuwe digitale nieuwsbrief.
En dan was er halverwege het jaar nog een afscheid, afscheid van
onze vertrouwde locatie en beminnelijke conciërge Petra.
Jarenlang waren we gehuisvest bij de Helicon op de Energieweg.
Waarschijnlijk door bezuinigingen en de aanstaande verhuizing van
de conciërge waren we daar niet langer welkom. Op de andere
Helicon opleiding aan de Marga Klompélaan hebben we, zoals het
er nu naar uitziet, toch weer een prachtige locatie gevonden.
Zo was het dus een jaar van afscheid nemen, maar met de komst
van 2 nieuwe leden en een nieuwe digitale afdelingsnieuwsbrief
gaan we toch weer vol vertrouwen aan een nieuw jaar beginnen.
Het 80e van onze afdeling Nijmegen.
Namens het bestuur de allerbeste wensen.
Januari 2016, Riet Maessen, secretaris
PS: het financieel verslag 2015 en de begroting 2016 worden op de
jaarvergadering uitgedeeld.

